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Tet ek, hvad Pktvevalg wdcr paa. 
—- 

Mange er bog endnu uafgjottr. 

Ficke iwre Blade i Landet ladcr 

foretage Prsveafftemninger ungan- 
ende Præsidentvalget i November, 
og Resultatet af disse viser, at Kam- 
pen vil komme til at staa mellem 
Nooscvelt og Wilfom Taft er Nr. 
Z. Der er dog faa mange, fom ikke 
end-m hat bestemt fig, at de mange 
Siedet can gøre Udilageh 

Ved Statöudstillingen i Unmit- 
Mich., uddelte »Chi. Rec. Her.« 
1500 Sedler til Vælgere med An- 
modning om, at Modtagoren vilde 
mærke dem og lasgge dem i en der- 
til bestemt Kasse. Kun 650 af de 
1500 Sedler fandt Vej til Kassen- 
og tun 255 af disfe var mærkcdc· 

Forudcn «El)i. Nec. Hist« » Des 

» andre meiropultanike Blnde 
New York Herold, Voiton Wohe, 
Cincimmti Enaninsr. Et. Lunis fijes 
public, Los Auge-les Timcs ou Den- 
ver Rispnblimn som fortstager 
Vrøncaiimnnixuur i lwer Tit Li 
strikt. Tor sprung-est Moll-does un 

ilndcriøqelks ni Etjllitmcsn im Kost 
til Ghin fu« dcst aiqjurt demokra- 
tier Sydrn lasse-:- udks as Vermal- 
nian. 

Prøvmfitcnmizxgcn til Tato Mord 
at do 17 Statt-L fom i lind s. 

for Vrynn, er Eikrct Wition i Aar. 

J de tre Kandidaters Hjemstater 
er Wilion den lebende. J Ohio, hvor 
det repusblikanske Parti er oprevet, 
maafke voetre end noget Sied, iyues 
Forholdene at begunstigc Wilfony 
J Ner York, Roosevelts Hjemstat,«» 
er Wilson ogsaa den lebende, og med! 
mindre der sker Qmilag i Stem- 
ningen i de naskntefte fem ltgcr, 
vil han vinde dennc Etat-:- 45 Elek- 
toralstemmer, New Jer7ey, Wilfons 
Hjesn«stat, vil ftemme demokratisc, 
med mindre alle Solcmwkker slaar 
feil. ngaa i Ner England-Zwer- 
ne er Wilson formt. 

J de veftre Stater, der betragtes 
Tom Kompagnens store Stagmark, 
visek Nockcvelt stor Sturm Zpsrgss 
maalet om endelia Zejr vil bero 

paa, bvor de unsajortu bestennner 
sig til at koste den-s Eli-nimmt 

J Indiana fynes det, sum AU- 
son som Præsidentkandidat og Al- 
bert J. Veneridge sum progressiv 
Guvernørkandidot sknl gaa of med 
Zeiten. 

PrkmefttnnnjWen i Ostens 
tchsm York sz Tus: säm, T. 

N ist«-» W, W. 7:«-·.. Staren New 
Muth T, III-, «Ii. 1()11,W. 1117 

Pennfnlvnnint T. Ists, IR. ZU, W. 
3(;7. Ttlsmnnusn i Rom York, 
Connectian Tclnnmch New Jer- 
f"et1, Pennsylvianiu oa lekamlnnd: 
T. 1770, R. 2518, W. sitt-I 

After to Flyverq dræbt. 

Washington, D. C» W, Sept.—- 
De militasrc Flyveøvelser her kræs 
vede i Eftermiddag to Ofre mete, 

idet Løjtnant Lewis C. Nockwell 
og Korporal Franc S. Zrott styrss 
tede ned sm en Heide of ca. 35 

Fad. Den sidftnrevnte var dad, da 
man kotn til hom, og bang Kamme- 
rat døde nogle Timer feuere af sin: 
Avæstelien 

sztnqnt Rockwell medqcott iom 
Passager havde været i Luften ca. 

s Mittqu og var steqet til en 

Hijde af 500 Fad. Herfra lod hqn 
Maskinen glide ned ganske nær til 
Juden, men da han Inn atter vilde 
fætte Kur-sen opad, var det, at 
Ulykken stete. Et eller andet maa 

være kommen i Vejen med Mosis- 
neriet, fom foraariagede, at den 

pludfelig flog iammen og faldt til 
Jorden jom en død Vægt. De til- 

-,itedevasreude Kendeke var ikke i 
Stand til at afgøre, hvad Aariagen 
egentlig var. En Kommission er ned 
sat til at underføge Sagen nækmeke 

Tctte bringet Antallet af Ofrcs 
sue for de militcere Flyveforspg i U. 

I 
S opti16. 

Jane Addams i Matten 
for Roofevelt. 

·Ct)icago, Sept. 28. 1912. —- 

Misssi Jane Addams koni i Gaar hjem 
im en 6 Ugers Ferie i Osten. Hun 

Lsliar allerede arrangeret en Rætte 

:Foredmg, i hvilte liun vil tale 
Zitooscvelts og soliiiions Sag. J 
den førfte Uge af Oktober reffer hin- 
til Wisconsin, senere til New York, 
Boston og Tonnen Jesuiten vil hun 
tale·i Chicago og ileise af de sinke 
Byer i Illinois-. 

Mifs Addainss er optiniistijk med 
Honiin til lldfaldet af det Progres- 
sive Partisi »Kann-. »Overalt i de 

øitliqe Etater«, siger hun, »ei· der 
et Røre og en Interesse for de 

litogreizssives Fazi, der i Zaiidlied 
indes naa et qodi Resultat ved Val- 
get i klcovemlieiz im gemieni Zank- 
taler nicd inanae Illiasnd og Kon- 
der angaaende det nne Parti føler 
im mig overlieviit oni, at Interes- 
fen er liin Tau fior i Listen iuni i 
Midtiiaterne on Veiteii«. 

vit u. S. gkibe indp 

Det meddclcs fra Washington 
under 28, Sept» at Præsident Taft 

til Trods for officiel Vcnasgtcls 
se — omgaas med Funken om at 

sammenkalde Kongressen for at ta- 

qe Zkridt til væbnet Jndgrcb i den 
mexikanske Situation. Han skal ha- 
i Sinde at fremlckgge for Kongress 
sen en lang Rakfke Overgreb, som 
amerikanste Borgere i Mexico hat 
væket Genstand for, faa vel Tom 
ogTaa Undekfaattcsr af andre Mag- 
ter. san vil tage den Stilling, at 
der-um ikko U. S. tagt-r fig af 
Sagen og tilvejebringer Orden i 

Forboldenm has vor uroligc Nabo 
mod End, san vil andre Magter fc 
fig Mdfnqct til at ENde ind for at 

von-kam- dcrch egnc oq dcrclJ Un« 
derfnaltorss Interesse-L 

Urbejde mod Lasten. 

Tor suche-Z km Olncago om gnu- 
Dizx UnderTøgelsc af Last-Forl)oldem.s 
itkc alone : sclur Chinng nusn 

Miin i West Hannuund ug mtdns 

Byer i Cook Co. udcn for Sturpr 
den-Z Nmsnsexx Tot er sssrandjurymh 
der har tacht sat. Tor er udfcndt 

Stævninger til firw otit at møde 

Hm Vidncr og form-Hm hvnd de vers 

jom Tilstandene. Der nævnes: Eli-—- 

»fotd G. Roe, Medlcsm af Civic Re- 

jform Association: Gabrian H. Ba 

Her, Formand for Chicago ngilans 
yce Association; Arthur B» FarwolL 
»Im-wand for Chicago Law and 
Order League; Rev Elmer L. Wil- 
liams, en Metodiftpræft: Virginia 
Brooks fra West Hanmmnd: West 
Hammonds Vorngnsster, Un M. Wo- 

zezynska Lokalrcdaktørernc vedCh:- 
caao Trisbuucs oq Chicago Daily 
News. 

Juryen gjorde det førftc Skrtdt 
shenimod en Generalundersøgelfe, da 
den Onsdag i fidste Uge tilmltc 7 
Bærter for at holde halvvoksne Pi- 
qer i dere- Enwloy. Der fremkom 

Innder disse Sagers Behandling Vids 
nesbyrd, fom aabnede Vej til viderc 
Underspgelsa De indftaspnede Vid 
ner antoges at fidde inde med Op- 

lnsninzpr der vil hjælpe Jurycn 
til at komme til Bunds i SaqerM 

Fokholcene i Urgentina. 
i J ,,Lsckeddelelser fra Udenrigsmii 
nisteriot« offentliggørcs et Uddraa 
af en :)larsbcketning fra det danfke 
Generalkonfulat i Argentina· Den 
indlech med en almindclig Overs 
iigt, hvoki det bl. a. hedder: 

; Der sank-s at være indtraadt et 

Wendepunkt i Argentinas økonomis 
ske Historjkn Don Optimisme, der 
trodiz 2 Aar-J mislykkcde Hast end- 
uu i Slutningen af 1910 var alminö 
delig i de lebende argentinike Han- 
dels-s og Finanskred7e, har efter 
on tredic Misvækst i 1911 maattet 
vige Pladson for en met-e nøgtern 
Vedømmelfe af Forholdet1e. 

Man havdc i Løbet af on Nivka 
aodcs Aar vænnet fig saa meaet til 
:Uk(sdaana, N qdont og hastig økonos 
misf lldviklina, at man nwsten hav- 
de alt-tat i lwor høj Grad Landcts 
Velstand afhænaer af dets Klima, 
der er saa foranderligt, at en Rast- 
ke daarlige Aar er omtrent liae faa 
fandsnnliao som en Naskke aode 
Aar. 

Det totale Tab i 1911 af Mai-I- 
høsten oa dcst dclvife Tab af Hvedes 
Harfrø Da .83-.mrcl)østcn, til bvilken 
man bavksc fnyttut stark Fnrvcntnins 
net-, kam Inn csn nlnslchslia var 
raffolfcx na man or nu isko langt 
fm at .ndrømmcs, at Amontina for 
Tiden or fvfcsnsiøat a7 un Wisditkrifcv 
fom i Forbindclso nie-d ddn knsr ··aa 
yndesdo -Qum«71seknlatinn i Mund 
efcndommcs M kan spdp til m al- 
inindelfg Krise. 

J Virkcsligbeden er aLndets ske- 
nomisike Zustand i Øjssbkjkket sitt 
kert heller ikke faa brillant, som 
den kan se ud ved førfte Sie-fast og 
man aør vel i »He med et vift For- 
behold paa mamus as de optimistifkcs 
Modell-lieu der bliver offentliq- 
afort Um amcntinfke For-hold 

Der kan sur-mu- vaw noqen Tuivl 
unt. at Fort-n for on økonomifk 
Qro allen-do casngc bar værcst la- 
tent t.l Z:cd(s, oq at dist nasrmoft 
knn fknjdps den mäblivcnde ftorcs 

Kapitalindmndripg Im Europa nt 
den im lmr atxtaqist M Mundwerk-. 
dsamktor 

?n:i:;si.-;ii«i«iiis irr EMI til at t.«ix1..-, 
llst AK 

Raum-u Im- i:id»«li·a·nl"(st xli«i.s)i: 
1i1s:i:iis.1.«n U Ein-Zwist lldlimncsnsn 
im lnn II Wi. i sinnwlnrxinik .«u 
inliiiq-:-imi.disnjnwr N Fallittcr 
»Im-Zei- i innig not-its Linian 

sag Immer-:- intcrimtioimla Vistijliiix1-J- 
lialonrc linke-I i de iidftc 23 Aar at 
liale »Ist-inviti-: siq onitrcnt llll 
Mill. Pola-Z Guld, idet man im 
.-t Odrisl-nd non oniircsnt lllll :!l«’il-« 
lionisr ei- namst til et llndorllnd 
naa m lfi Millionen 

Poa den anden Side fonds dist 
shava over online-r Tvivl, at Ar- 
gentinas Kredit i 1912 er betydcliqt 
more modstandsdygtiq, end den var 

for nogle Aar fidtzm og at Landist 
Jaør itoris Frisinllridt under den 
Time Regt-sing 

Der exiftcsrcsr ille lcrngere i Ar- 

iqrntina nagen Frygt for Krig cl- 
lek revolutionære Benannle on 

Dnndct har faoct en Prkvsident, der 
neutralt stiller lig over Partirriic« 
oa til hvem hcle Nationen for oxi 
med ubelinact Tillid. 

Man fei« ille længere i de kostbarel 
jzlkmdcpkogranuney hvis lldførelse 
lman methodisl fortsætter i Argen- 
ltina iaa vcl som i Bkasiliem ot» 
chgn paa, at det i en mer csller 
linindre fjern Fremtid vjl komme til 
len vclsbmst Konflikt mellem de to«l lLand, men knn et almindeligt MI-. 
llaq af »ampsur-propre« og af et 
natutligt Ønlle om at hævc Lande-« 
net Stilling i Verdensfamfundet, oa 
man llønner. at den mwærende Re- 
qering er läa klug og somde- 
at den ikke lan tænkes at ville drivc 

en for Landets øtonomiske Fremtid 
kompromitterende Pol tik 

Uinansminjsteren har gjort fig» 
store Anstrengelser for at bevcegh 
dmmrene tiL at begrænfe Statensk 
lldgifter, der truede med at fættex 
Landets Kredit paa SpiL og en Del4 
af do iffc særligt nødvendige offent- 
Iizus Arbeit-on der overstcg Landets 
financiclle Evner, er blcvct indftils 
M. 

Horden rundt. 
III- 

J Tyrol raadcr der allercde (13. 
Seth fuldstændigt Birne-weit Sue- 
en Imar dybt ned i Tale-ne. 

J Casablanca er en Person død 
under Smnptomer Paa Pest, og der 
rr konstateret 15 entder mistænkeliges 
Tilfcrlde. 

I 

To hjcmsøgte Egue. Konstanti- 
now-l, U September-. J Blalat 
vod det goldne Horn er der ; Aste-«- 
nonrudt on Braus, der har ødelagt 
30 Hufe· 

« 

- e 
Nu Luft-))iekoro. Etat-mess, 12.z 

September Flyveren Fourny hak· 
tiltmchlkmt Wim- siilometer i IS- 
Tim. 17 :!I(’in. 57 Zet. og hat« der-- 
mcd sat en m) Verdrnsrekoro I 

, o 

kliamfau Mardokmld, Fort-von fort 
Llrbcjdrwartiet i det vngel·kr llndeis 
-.n er samtnen mod andre Medlems 
mm of dettis Parti afrejft paa et 

i 
I 

« Tages Vespq i Tysktand. E 
Den fmnjke Flnver Vedrines kil 

forbedns en Endaskker fault-des, at 
den knn opnaa en Honig-heb af 320’ 
Kilometer i Timcn Han vil da 
bunne flyve over Atlnnterhavet fra- 
Zolommnn til Scslptedgann. 

Ninos Finande Peknm, H.! 
September. Den engclskc Gefandt 
bar meddelt den kinesiske Regerina. 
at England ikke vil ydc det nimman 
te nye link-fika Laan jin Etøttcx ! 

. 

No klimmlntikw Mo de Jamsirw 
15. chntcnnlnns Et bervasrende Vlad 
nnsldksr im Ilgnmmtion at der i dot« 
Jndre af Jnmgnnn or udbrudt en« 

km Revolution. f 

J Vorzusrnark i Trost-den com fi1r-«’ 
leden til Publkkmnsi Forfwrdelse en« 
Jene n.mdnsnde If en af R51121,1e11e.; 
Den var nndslnpsuen fm den wo-; 
anifke Wams Den blev f11n«tiqt ind-’ 
fanget men. « 

J Villiers i Lnrembnm traantH 
Forleden et XVIII ind i en Arbei-: 
derboliq oq beayndte ber of wde toJ 
7man Vern, fcm de døde: et tredie 
Vorn bsev haardt saure-L Da Mo-" 
deren vendte bit-m blev knm von- 

vitttg. ; 
. 

Nenkfaviks Samt Renkaij III 
September-. Nekaaviks eraad bar 
nfeepteret det af Firma-et Mon«bem» 
fremfatte Tillmd Vedrørende san-J 
neanlwaet til en Sum af 1,510,000· 
Kroner i 

· 
« 

Den fferde Rigsdnma St. Pe-; 
tersborq, 12. September Ved enj 
kefserliq Anordninq er Niasdimmem 
bleven opløft Vatgene til den nye" 
Niasduma afholdes den 23. Septem- 
ber, og den fjerde Niqsduma aabnes 
den W. Nobemben i 

- i 
Stute Overspømmclfev Briisfeh 

12. September. Efter bvad Bladesl 
ne meddeler,-er Fkoden Drume qua- 
et over fim- Bredder oa bar over-T 
Ivymmset BanegaardssKvakteret i J 

Dosen-w Beboerne maatte burtiast 
muligt forlade Busoni-. Skaden er 

,bewde1ig. Udenfor Byen er et Dige 
lbleven gennemsbrudt af Vandet. Det 
lykkedes kun med ftort Besvær at 
redde Kreaturerne. 

I 

Stor Gove. Stockholm, ig. Sept. 
Fru Maria Ekmmm har til det 
cKarolinfke Institut Fkænket 2()0,000 
M. til Opretholdelse of et Profes- 
sorat i Ortopædi. Som Betingelfe 
for Gaven er ftillet, at Docent Pa- 
trik Haqlund bliver udncvvnt til 
første Jndehaver af Professoratet. 
Dei nye Professor-at ital »benævnes 
»O6car Ekmanns Professorat i Or- 
tapædi«. 

. 

Liiksrioøntmelfscr. Kiisluwodjk 
(.8iaukasns), 15. September. Som 
Følge af de stærke Regnskyl er der 
indtrnffct ftore Ovchoømmelfer her· 
Menge Broer er renne bort, og man- 

gse Hase staut under Band. Eil 

Alternqu cum-g er druknet. Desudsen 
er Vandledningen beikadiget, iaa at 
Bmsn ist« »den Band, 

I 

En Tale af CburchilL London, 
U. Spulen-bot Winfton Churchill 
im i Fund-ci- holdt en Tale, i hvils 
km han bl. a. fagde, at et Uheld 
ved et Suppleringsvalg sum Folge 
af Splittelse af Stemmeme ikke kun- 
hindro dick-geringen i Genuemføreb 
sen af ciwmcrule for Jrland og an- 

dre bistydningstulde Luna Gan ven- 

nsde ifko nochn m) ftorpolitiik sirise 
før Rath lkilä 

Fortiss. Cuxhafen, 14. Septem- 
ber· Eiter hcrtil indløbne Meddelels 
scr hin- Eiågskilset· ,,;"3ährixtgcsn« i 

Tag under en Manøvre boret en 

Torpedobaad i Zænk Nord for Oel-» 
Urkund. Torwdobaadcn sank i »Lø-1« 
bot af 15 Minutthr paa ZU Meters 
Tybdc. 7 Mund af Bescctniugen 
savnrszx 

Hclgoland, H. September. Afs 
Mandfkabot paa den sunknc Tarpe-( 
dobaad sandte-J J Mand« 1 Mund ers 
drnkuet. ( 

i 
Jorvjkaslu ziousmntinopeh 14·1 

ZeptemibeL J Nat ved Ettiden III-cer-1 
kedes her et hæftigt Jordskjælm sum 
frommldtc Ponik over hele Vom 

Gunsten JordTælvet synes atj 
imm- lmft samme Centrum sont det 

forrige Jordfkælu Pan Tom-das er" 
sen zllcasngde Husc styrtode sammt-n. 
J Nailjpoii er mangc Hase dumm« 
bcsskndjgedc og smrtedo sammm 
Vefolkninmsu kanmcrer i Dct frie: 
ti Person«-r er bleven saarcdcu J 
Nodosto var Jordrystislsen ledfaget 
af en tordenligneude Larm. J My- 
riodito var Jordskcelvct ligcs saa 
smsrkt fom forrige Nimm men va- 

redc ifke san let-nach 

( 

Ztockljoim, Il. Soviemocix Cz 
March ved Zomtidcih Da dscn store 
enge-Ue Tampcr «3-inland« jkuldc 
vugseres ud fra sin Plade vcd 

Ztadsgaardskajen, krcrngcde Pug- 
scrdamperen »Rofa« saa voldfomt, 
da ,,"Finland« satte jin Mastine i 
Osmia- at den fyldtes med Band og 
iudcu D :U(’ittutter begyndte at syn- 
kc. Mandfka«bet, l Mand, sprang 
over Bord, og Irr af dem blev op- 
tagne, medens Raptajncsm L. E. 

Anderfcth bunt-jede Grunden til 
lllvjkkcn tilskrivesks Ekødcsløshed fra 
»Finland«s Kaptajns Side, ·da han 
suden forudgaaende Signal begsyndte 
at gaa for egen Mafkine. Den druc- 
nede sKaptajn var « Aar og efterla- 
der Familien 

Et Bønftrift og dets Folget-. St. 
Petersborg, H. September. Krigös 
Ininissteriet hat« ndstkdt følgendeDagss 
befalina: 

Medeas Kessel-en under Rennen 
paa ChodnnkaJMarken rad forin 
Troppern—e, forekom det uhørte Dil- 
fee-Ida at en Soldat løb frem for 

Fronten for at overrække Kejjeren 
et Bønfkrift For at forebygge en 

Gentagelfe heraf hat Kejferen givet 
zwmmandanten for MoskowMilitærs 
distrikt Ordre til at gøre Chekau 
for itz. Armekorps en Bebrejdelfe, 
at tildele Ehefen for det paagældens 
de Negiment en streng Jrettefættels 
se, at fratage Chefen for Batailloi 
nen Komm-ander over Bataillonen 
og nt afskedige Cheferne for det 
Kompagni og den Deling, Soldaten 
tilhørte 

Spændingen i Jrland. En sblodig 

IFodboldfam-p. Bselfast, 15. Septem- 
:ber. Under en Fodboldkamp her i 

IGaar Eftermiddag er det kommen 
gtil alvorlige Rolighedsforstyrrelser. 
,.Tilshængerne af det ene Parti udfol- 
;dsede et grønt Flag, Tom de bar 
rundt imellem Tilsluerne, og det 

endet Parti udfoldede dereiter 
.,1Inion Jock«. Straks efter kom det 
til et Haandgemæng. Mursten og 
Brossten fløj frem og til-boge, og i 
Lieber of kort Tid var Tufinder i 
en rasende Komp med hverandre, 
medens Tilskuerne paa Trjbimerne 
snn demna. Ovemlt san man Folk 
blødende stnrte til Jorden 

Politiet var magtesløfl Der af- 
fyredess onsaa en Del Revolverskud. 

Først da Politiet fik Forstcerki 
kling, lyfkedes det at stille de Kæms 
pende J Sygevogne maatte man 

transportere 58 saarede til Habi- 
taletx flere nf dem er saa alvorligt 
saure-de, at deres Tilftand er be- 
tcrsnkelig. 5 Person« er ramt af 
Nevolverfknd. Der foretoges ingcn 
Jlrrestationen 

Trues paa civet. 

South Bend, Ind» 27. S pt. —- 

Viskop LI, J. Alex-hing fra Fort 
Wuyuo oa otte Person« fra Miss- 
hawaka hat i lex-Were Tid modtaget 
myftiske Breve, der trucr dem mcd 
III-mer« Alle er Medlcmmer af St. 
anoUI Hirsc. Brcvene er anony- 
1ue, og Øvrighcden forjøgor at fin- 
de nd, Inn-m der bar sendt dom. 

Do nat- fknsvnv Vaa Bclgisk, og 
Disse, Qui-J »in »He-is- cr Belgiure 
med Undtagelse af Bifkoppem Bre- 
:t-««- »Hm-nd Raum-no mu disse, Der 
var udset som Ofre og fluttede med 
folgende: »Im-s Aar et kalt nag- 
lc faa Tage cndmh og Te er ikke 
upon-. Tot or our Jchnsigt at Umrde 
Tom, naar mindft De venter det. 
Der er 5 Mænd, 7om vix ndføre 
Arbefdet«· 

Guvernør Badleys Vilkaan 

St. Louis, Mo» 28 Sept. -— 

Nimm-nur Kadix-n urklwrodc i Tag 
ostpr m lmm ng bitter Forhandlmj 
med den republikanske Statskorrii 
tu, at fu« Wa Bctingcflse of, at Pras- 
fidvnt Takt fastter pnn sit Proqmm 
,,pr(-sidmtinl presse-reine primaries« 
Da frio fnoncs bofs cuntrollcw De- 
lmatimusr fm de sydlige Stater til 
NationalkonvcsntZonen, kan hon kma 
mod Ums at støtw des-mes- Kauf-Ida- 
tut-. 

Styrter sig i NiagakaFaldet 

I Niagara Falls, N. Y» 27. Sept. 
1912 Arbejdcre paa Canada IZiden af Niogara Floden rapportes 

Jede i Dag, at de jaa en Mond Mr- 
te sig i Floden likje ved Faldet og 
faldt 200 Fod intellem Klipper og 
Skum oq fsrftes i Dybet. 

Kort eftcsr fandt Politiet en Hat 
og Papircr med Navnet Franc J. 
Partei-, Vuffalo, N. Y. 

Mr. Parker var Kaptajn ved dct 
74de Regiment, New York Stute 
Guard, og har vceret fyqelig i flere 
Maoneder, faa man mener, dette vor 
Aarfag til Hanidlingen. 


